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La “Germana Esperanto-Librejo en Leipzig 

C. I, Hospitalstrato Nr. 2” ekzistis je la dua 
de Januaro 1934 DUDEKKVIN JAROJ. Post 

. • . . , - . A* a

la fondo de la Saksa Esperanto-Lnstituto (nun
tempe : Esperanto-Instjtuto por la Germana 
Respubliko) la librejo estas fondita en la me
tropolo de la Libro-komerco por la tuta mondo 
de la, en.-Espe ran tujo konata pioniro sami
deano Bernhard Kõtz (Honora membro kaj 
delegito de U. E. A.). La firmo sukcesis per 
sia rapida, akurata kaj librofakista servado 
kontentigi inuitajn literatur-aĉetantojn el la 
tuta mondo.
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prospektoj 
dube agis 
vado. La 
oftaĵoj kaj

Per la eldono de katalogoj kaj 
ankaŭ ĉi tiu komerco-domo 
propagande por la esperanto-m 
nun aperinta special-oferto (mal- 
antikvaĵoj) estas interesa por ĉiu

libro-amiko. Mendu ĝin.
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BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”, 
dejo: Av. Marechal Floriano, n.° 212.. 
neiro.
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(1906) 
Rio de Ja-
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VIRINA KLUBO, (1912) Sidejo: Av. Marechal 
Floriano, n.° 212. Rio de Janeiro

t

3. -ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO”. 
’(19Í9j. São Bonifacio. Correio de Terezópolis, 
iStaj Catarina.■
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4. SUD-BRAZILA
Sidejo: Ginásio
Rio Grande do
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ESPERANTISTIGILO”. (1927). 
Catarinense. Florianópolis. S. Ca- 
Sul.

ESTATÍSTICA GERAL DO ES’
(1929). Secreta-

5. SERVIÇO DE 
TADO DE MINAS GERAES. 
ria da Agricultura. B. Horizonte. Minas Gerais.

- 6. GIMNAZIA ESPERANTISTA RONDETO. (1929). 
Sidejo: Ginásio Catarinense- Florianopolis. S. Ca
tarina. 'B

7. JUNULARA ESPERANTISTA SOCIETO. (1930). 
Sidejo: Rua Grão Mogol, 197. B. Horizonte, Minas 
Gerais.

Si- * — • f
Jani aperas dum pli ol 10 jaroj, raportas 

pri internacia scienca pedagogio, pri kongre
soj kaj laboroj de la internaciaj instruistaj 
asocioj, pri lernejo kaj instruistaro diverslan
daj, pri ESP. en lernejo, kaj instruistaro, pera- 
das interkorespondon por instr. kaj lernanto 
estas organo de TUTMONDA ASOCIO 
de GEINSTRUISTOJ ESPERANTISTAJ 
(TAGE). Jarabono por 6 kajeroj kostas 
(inkluzive aneco de TAGE) : 2,50 nederl. gui- ■. .. ’ • • m * t

l

Abonon kaj artikolojn sendu al la adminis
tranto P. KORTE. Sclioolstraat 13. VEEN- 
:DAM. (Nederlando).
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POŜTISTOJ, TELEGRAFISTOJ, TELEFONISTOJ. 
LA SOLA TUTMONDA CENTRA ORGANO 

DE VIA UNIVERSALA METIO• * *
APERAS DE JAM 1922

EN ESPERANTO
SUBTENU

denoj. 9
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8. CENTRO ESPERANTISTA DE PARANA. (1931). 
Sidejo: Avenida João Gualberto, 726. Curitiba. 
Paraná.

. 9. LIVRAMENTO ESPERANTO-GRUPO. (1933).
Sidejo: Livramento. Rio G. do Sul. Caixa pos-
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10. CENTRO ESPERANTISTA DE SANTOS. (1932Ĵ.
■ , Sidejo: Rua D. Pedro, 24. Santos. S. Paŭlon

ĜIN
Filatelio — kaj Radio

TUJ
EKABONU

Aŭ SIMPLE PETU 
SENPAGAN SPECIMENON 

AL: LA INTERLIGILO DE L’PTT 
324 RUE LECÒURBE PARIS XVe FRANC. 

JARABONO MALALTA SED INTERESO GRANDA
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Eksterlande Sv. fr. 4 RIO DE JANEIRO — BRAZILOO Esperanto nos Correios e Telégrafos

Em fôlha volante que distribuímos com o 
nosso último número noticiamos que o Depar
tamento dos Correios e Telégrafos acabara de 
editar uma bela série de 20 cartões postais 
com vistas do Rio de Janeiro e dizeres em por
tuguês e Esperanto.

Essa notícia foi gentilmente reproduzida 
por muitos jornais e revistas de vários países 
e alguns publicaram mesmo a gravura que re
presentava um dos cartões.

Os esperantistas sabem que a propaganda 
pelo Esperanto não se limita aos círculos, aliás 
vastos, em que a língua internacional é conhe
cida e praticada: é importante acentuar que 
os adeptos do idioma neutro retraduzem para 
os idiomas nacionais e fazem publicar nos pe
riódicos locais as notícias que lhes parecem 
interessantes, como aconteceu com essa do Es
peranto nos correios do Brasil.

Em consequência a Liga Esperantista Brasi
leira já recebeu, não só pedidos da série comple
ta de cartões, como jornais com artigos sôbre 
o assunto, de numerosos países, segundo se pode 
ver pela seguinte relação, apanhada em 28 de 
fevereiro: Alemanha, Argentina, Austria, Bél
gica, Brasil, Bulgária, Catalunha, Checoslo- 
váquia, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos, Estônia, Finlândia, França, Holanda, 
Hungria, Ilhas Canárias, Inglaterra, Itália, 
Iugoslávia, Japão, Noruega, Polônia, Portugal, 
Rússia, Suécia, Suíça, Território do Saar, Tu
nísia e Uruguai.

A Liga, como lhe cumpria, mostrou o bom 
êxito dessa propaganda ao Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicos e ao Departamento 
dos Correios e Telégrafos, à vista do que S. Ex. 
o Sr.. Dr. José Américo de Almeida determi
nou que os dizeres em Esperanto fôssem in
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cluídos em uma nova série de 39 cartões pos
tais, que estavam sendo impressos com vistas 
de todo o Brasil e igualmente tipos e costumes 
nacionais.

Esses novos cartões, que foram agora postos 
á venda, são i 
riores e impressos em melhor papel.IT IT

♦ ♦ *

administrações já veem uti- 
internacional, inclusive em

10° Congresso Universal de 
m Danzig, a administra-

São grandes e evidentes as vantagens do 
Esperanto nos serviços postais e telegráficos.

Por isso várias 
lizando o idioma 
cartões e selos.

Por ocasião do
Esperanto, realizado e 
ção dos correios dessa cidade livre editou car
tões postais oficiais com o texto em Esperanto.

Os correios da Rússia já por várias vezes 
teem mostrado sua simpatia ao idioma auxi
liar. Foi esse país que primeiro editou selos 
com o texto em Esperanto.

São conhecidas as séries editadas pelos cor
reios do Lichtenstein e da Hungria, as daquele 
principado com dizeres em alemão e Esperanto 
e as dêste país com palavras em húngaro, fran
cês e Esperanto. Trabalho de acabamento per
feito, êsses cartões apresentam lindas vistas de 
um e outro país.

* * *

Também no Brasil o Esperanto encontrou 
propício acolhimento nos Telégrafos e Correios.

Por aviso n. 105, de 14 de novembro de 1906, 
o Ministro da Indústria, Viação e Obras Pú
blicas mandou incluir o Esperanto entre as
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línguas admitidas como linguagem clara, para 
os telegramas trocados no Brasil. Em circular 
n. 88, de 21 de novembro do mesmo ano, o 
Diretor dos Telégrafos deu conhecimento dessa 
resolução ao pessoal da repartição. A resolu
ção foi mantida no regulamento dos Telégra
fos, reformado em 1915 e que vigora até hoje. 
Neste particular cabe a primasia ao nosso país.

E 
vereiro de 1921, da 
Berna, o Diretor dos Telégrafos, por ofício 
n. 573, de 16 de março, confirmando o tele
grama n. 734 da mesma data, comunicou que a 
administração brasileira estava de pleno acor
do com a modificação proposta pela adminis
tração checoslovaca, no sentido de ser o Es
peranto considerado linguagem clara para a 
correspondência telegráfica internacional.

Posteriormente, em resposta à circulai* n. 735, 
de 16 de julho de 1921, o mesmo Diretor ex
pediu o telegrama n. 2.307, de 19 de agosto, 
e o ofício n. 2.333 da mesma data, declarando 
que a administração brasileira mantinha seu 
voto anterior favorável à modificação proposta.

Notemos aqui que em 1925, em virtude de 
recomendação da Liga das Nações, a União 
Telegráfica Universal aprovou a proposta nesse 
sentido e desde então o Esperanto é linguagem 
clara no uso telegráfico internacional.

Por solicitação da “Internacia Ligo de Es
perantista Pôst-kaj-Telegraf-Oficistaro ”, o Mi
nistro da Viação e Obras Públicas, em 4 de 
fevereiro de 1922, expediu aos diretores dos 
Correios e Telegráfos um aviso no sentido de 
ser remetida ao presidente da Liga Esperan
tista Brasileira uma relação dos empregados 
que conheciam o Esperanto. Dessa determina
ção tiveram conhecimento por circular dos res
pectivos diretores os funcionários dos Correios 
e Telégrafos.

Durante o ano de 1924 a “União Postal” 
publicou em suas colunas um curso de Espe
ranto.

Por ocasião dos oito congressos brasileiros 
de Esperanto, realizados em diversas cidades, 
a Liga Esperantista Brasileira teve franquia 
telegráfica para todos os telegramas trocados 
entre a sua diretoria e seus delegados nos 
Estados.

O ato recente das altas autoridades dos Cor
reios e Telégrafos do Brasil, denotando notável 
clarividência e espírito de progresso, propor
cionará ao Esperanto ensejo de prestar, como 
já tem feito em outras ocasiões, serviço apre
ciável ao nosso país, neste momento em que 
se procura criar o turismo brasileiro.

INFANA IMAGPOVO

Infanoj ludas ĉason, kaj pafilon 
Ĉiu havas timigan — el bastono. 
Paf! hurakrioj ! for la krokodilon ! 
Nun senspira pantero, nun leono!

Sur ŝaŭmanta ĉeval’, kun kuglozono, 
Hi forfinis jam da bestoj milon!
•Jen tigrino kun peto je pardono: 
Ili mortigu ŝin — ne ŝian filon!

Vesperiĝas: ripozo ja konvenas.
Lacaj, feliĉaj, ili nun festenas
Honore de la tago — per ĉampano!

Ĉio imaga, ĉio fantazia!
Cerbo de majstro, kiel ajn genia, 
Ne superas la cerbon de F infano!

I <

Porto Carreiro Neto

9.11.33.

KRISTNASKA EKTAGIĜO INTER
MONTOJ

(“Christmas Dawn in the Mountains”) 

de Will J. Meredith

La 
De

Gigante staras la purpura monto 
Sur fono travideble orkolora 
De F ektagiĝo; en la lumo glora 
steloj dronas; el mistera fonto 
miaj revoj kvazaŭ ferakonto 
Sin levas strangaj bildoj, dum aŭrora 
Malvarma dolĉa vento bonodora

Apenaŭ plu ĉe mia doma fronto

La foliaron i 
Min banas nun.

Maten’ simila paŝis sur 1’ abioj 
De F montoj, kaj ĉu dormantino ĝoje

Vekiĝis post angoro travivata^
Ĝojante pro la Tago Promesita?

Esperantigis Fred L. IVharff.
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ESPERANTO EN LA POŜTO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Antaŭ nelonge la Brazila Departe] ento de Esperanto ne sin limigas al la rondoj, vere
Poŝto kaj Telegrafo eldonis belan serion de 20 
oficialaj poŝtkartoj kun bildoj el Rio de Ja
neiro kaj tekstoj en portugala lingvo kaj en
Esperanto.

vastaj, en kiuj la internacia lingvo estas 
konata kaj uzata: ĝiaj adeptoj tradukas en la 
naciajn lingvojn kaj publikigas sur la lokaj 
gazetoj la sciigojn, kiuj ŝajnas al ili interesaj,

l

AMAZONAS - Pôrto de Monous, no Rio Negro, afluente do 
Rio Amazonas

Koveno de Manaus Ĉe rivero Negro, kiu alfluas al riverego Ama
zonas (la plej volumena en la mondo)

CA UTAO POZTAL
( Pos I-ka rro)

Ato '4

TTI *

Unu el la oficialaj poŝtkartoj de la dua serio
e

Brazila Ligo Esperantista, pere de sia revuo 
“Brazila Esperantisto”, publikigis ilustritan 
sciigon pri la apero de tiuj kartoj, kiun 
transskribis multaj ĵurnaloj kaj revuoj espe
rantistaj en la tuta ondo. Eĉ kelke da ili,
nome: Heroldo de Esperanto, Esperanto, La 
Interligilo de 1’ P. T. T., L’ Esperanto, Le 
Relais, Esperanto-Lernanto, Revista Acadê
mica kaj La Revuo Orienta publikigis klisôn de 
unu el tiuj poŝtkartoj.

Sed estas interese noti ke la propagando per

kiel okazis kun tiu pri Esperanto en brazila 
Poŝto.

Tial Brazila Ligo Esperantista jam ricevis 
ne nur petojn de la poŝtkartaj serioj, kiel 
ankaŭ ĵurnalojn kun artikoloj pri tiu afero el 
multnombraj landoj, nome:

Anglujo, Argentino, Aŭstrujo, Belgujo, Bra
zilo, Bulgarujo, Ĉeboslovakujo, Cilo, Danujo, 
Estonujo, Finnlando, Francujo, Germanujo, 
Hispanujo, Hungarujo, Italujo, Yugoslavujo, 
Nederlando, Norvegujo, Polujo, Portugalio,

4
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ne

Kuŝujo, Saarteritorio, Svedujo, Svisujo, Tuni
zio, Usono kaj Urugvajo.

Al ĉiu sendinto B. L. E. kvitancis per 
oficiala poŝtkarto. La estraro de B. L. E. 
organizis kolekton de ĉiuj korespondaĵoj, ĵur
naloj kaj revuoj ricevitaj kaj ĝin montris al 
la Departemento de Poŝto kaj Telegrafo kaj 
al s-ro d-ro José Américo, Ministro de Pu
blikaj Laboroj, kiu impresite de la granda 
sukceso atingita de la oficialaj poŝtkartoj 
dank’ al Esperanto ordonis ke en la nova 
serio de 39 poŝtkartoj, en preparo, kun bildoj 
el la brazilaj Ŝtatoj, denove aperu la inter
nacia lingvo flanke de la nacia.

Tiuj ĉi novaj poŝtkartoj ĵus aperis kaj ili 
estas pli belpresitaj kaj la bildoj pli grandaj 
ol la antaŭaj. La kartono estas ankaŭ pli 

na kaj la surpreso sepikolora. Estas 
notinde ke en kelkaj kartoj aperis klarigoj nur 
en Esperanto.

La Departemento de Poŝto kaj Telegrafo 
ricevis diversajn dankajn leterojn kaj poŝt
kartojn pro la eldono de la unua serio. Kaj 
nun pro la dua serio oni devas danke skribi 
al s-ro d-ro José Américo de Almeida, Minis

tério da Viação. Rio de Janeiro. Brazilo.

Sciigojn pri. la du eldonoj disradiis “Radio 
Clube do Brasil” per mallongaj kaj mezaj 
ondoj, dum la horo nomata “Voz do Brasil” 
(Voĉo el Brazilo).

Oni insiste petas al ĉiuj esperantistaj so
cietoj aŭ personoj, kiuj sukcesos publikigi arti
kolon aŭ noton pri tiu grava eldono de la 
brazila Poŝto ke ili sendu al Brazila Ligo 
Esperantista’ (Av. Marechal Floriano, 212. Rio 
de Janeiro. Brazilo) du ekzemplerojn de la 
gazeto ĝin aperiginta aŭ almenaŭ de la titola 
kaj koncerna paĝoj de la gazeto. Por ĉiu 
gazeto B. L. E. sendos kvitancon sur oficiala 
poŝtkarto.

Unu el la kolektoj de tiuj gazetoj estos sen
data al la poŝta direkcio.

f

Brazila Ligo Esperantista sendas rekomen
dite plenan kolekton de la poŝtkartoj al ĉiu 
kiu sendos al ĝi 2 sv. frankojn aŭ 10 respond
kuponojn de la poŝto aŭ de U. E. A.

Invitite de la Direktoro de 1’ Departemento 
de Poŝto kaj Telegrafo s-ro A. Couto Fer- 

H

nandes, prezidanto de B. L. E., faros dum la 
monato Marto paroladon pri “Esperanto en 
la Poŝto kaj Telegrafo”. Tiu ĉi parolado 
estos la 4a de serio organizita de la Departe
mento .

♦
<•>

PROPAGANDO DE ESPERANTO 
TRA BRAZILO

II

Brazila Ligo Esperantista kun la bonvola 
kunhelpo de la brazila gazetaro daŭrigis la 
disvastigadon de Esperanto tra la tuta Bra
zilo.

I^a malsupra listo montras kiom da personoj 
skribis al B. L. E. dum la jaro 1933 ĝis Fe
bruaro lasta petante informojn, de kie venis 
tiuj petoj kaj kiom da ĵurnaloj helpis la pro
pagandon. Ni kalkulis nur la ĵurnalojn ri
cevitajn de la Ligo.

Ŝtatoj Perso
noj

1
Lokoj Ĵurna 

loj

S. Paulo........................... 107 61 8
Minas Gerais.................. 75 50 8
Rio Grande do Sui........ 54 22 4
Baia................................... 28 11 2
Pernambuco . ................... 22 ** 10 3
Paraiba............................ 15 8 2
Rio de Janeiro............... 12 12 5
Paraná............................. 12 5 2
S. Catarina....................... 10 6 4
Maranhão......................... 9 4 2
Goiaz................................. 8 5 4
Ceará...................... .. 8 3 2
E. Santo .......................... 7 3 2
Mato Grosso................... 6 3

* • 1*1

Alagôas ............................ 5 2 2
• • t * • • * * - ' , . .

Rio Grande do Norte.. 4 2 2
Piauí ................................. 3 2

• • •* 9 • •

Amazonas......................... 2 2 1
Sergipe ............................. 2 1
Pará................................ .. 1 1
Federala Distrikto . . . 19 1 11
Teritorio de Acre........... 1 1 1

Sumoj........................ 410 215 65
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La lOan februaro de la kuranta jaro kun
venis en la sidejo de Brazila Ltgo Espe
rantista, Av. Marechal Floriano 212, Ia. di
versaj geesperantistoj, inter kiuj reprezen
tantoj de Brazila Klubo Efperanto kaj de Vi
rina Klubo, por pritrakti kelkajn aferojn ri
latajn al nia movado kaj ekscii pri la irado de 
nia afero en Brazilo kaj en la fremdlandoj.

Estis legita kaj unuanime aprobita la ra
porto pri la antaŭa kunsido. S-ro Prezidanto, 
d-ro Alberto Couto Fernandes, montris kaj 
komentariis detale la interkonsenton akcepti
tan en Kolonjo, la pasintan jaron, per kiu U. 
E. A. prenis sur sin la gvidadon de la inter
nacia movado de Esperanto; tiu interkon
sento, kiun subskribis ankaŭ B. L. E., kaŭzis 
la plej bonan impreson. Poste, li parolis pri 
la unua oficiala serio da poŝtkartoj eldonitaj 
de la Brazila Poŝta kaj Telegrafa Departe
mento; B. L. E. ricevis grandan nombron da 
sciigoj pri tiu venko de Esperanto publikigitaj 
de multaj gazetoj el ĉiuj partoj de la mondoir

'4
t

l

kaj ankaŭ petojn je tutaj serioj por propa
gando ekspozicioj k. t. p.

S-ro Ĝenerala Sekretario, d-ro Porto Car
reiro Neto, legis leteron skribitan de s-ro Il
defonso Falcão, brazila konsulo en Kolonjo, 
kaj adresitan al B. L. E., leteron, per kiu tiu 
diplomato sciigis la Ligon pri sia misio ĉe la 
25* Universala Kongreso de Esperanto kiel 
delegito de Brazilo, de B. L. E. kaj de pluraj 
asocioj de nia ĉefurbo. Per tiu letero ni sciis, 
ke s-ro Falcão invitis la Esperantistaron por 
Universala Kongreso iam okazonta en Rio de 
Janeiro, aŭ almenaŭ por unu el la Teknikaj 
Konferencoj de nia movado. Samtemoe kun 
sia letero s-ro konsulo sendis al ni kopion de 
leteroj adresitaj al li de gravaj direktantoj de 
nia ]

Kiel finan temon oni faris la elekton de nova 
estraro de B. L. E. por la tempo 1934-1935. 
F-ino Ester Bloomfield, kiel reprezentantino 
de Virina Klubo, proponis, ke la ĝistiama 
estraro restu ĉe la direktado de nia afero en 
nia lando, kaj vidis aprobita sian proponon.

S-ro Prezidanto fermis la kunsidon post 
danko al la geĉeestantoj pro ilia kunhelpo 
por la vigla tenado de nia komuna afero en 
Brazilo.

Vidaĵo el Rio de Janeiro
(Kliŝo el “ Automovel-Club”)
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OFICIALAJ INFORMOJ

BULTENO N-RO 1

Septembro 1934

OFICIALA INVITO: Sveda Trafika Asocio kune kun 
Sveda Esiperanto-Federaczo.

ADRESO DE L.K.K. : Fredsgatan. 4, Stockholm.

POŜTA ĈEKKONTO: N-ro 50443, Stockholm.

BANKKONTOJ: Svenska Handelsbanken, Stockholm 
16; Sundsvalls Enskilda Bank,Fredsgatan 4, Stock' 
holm.

KOTIZOJ: Ordinara kotizo estas 25: — sved. kronoj. 
Frupagantoj (ĝis 31 marto 1934) pagos nur 20: 
— sved. kr.
Malfrupagantoj (post 1 julio 1934) pagos 30: — 
sved. kr.
Junuloj (malpli ol 16-jaraj) 5: — sved. kr.
B lin du loj senpage.

KONGRESEJO: Laborkunsidoj kaj fakaj kunvenoj 
okazas en la sveda parlamenta domo, la solenaĵoj 
en la koncerta domo, la balo en la urbodomo de 
Stockholm.

fi . . ..

DONACOJ por la kongresa kaso ni danke akceptas.

BLINDULA KASO: Por partopreno de blinduloj dan
ke akceptas mondonacojn.

FAKAJ KUNVENOJ: Pri anoncigo de fakaj kunve
noj kiel plej baldaŭ ni petas.

*• * • • * •
MANĜO: En Stockholm ekzistas tre multaj popularaj, 

bonaj restoracioj, kie oni povas ricevi tagmanĝon 
por 1: — sved. kr. En luksaj restoracioj tag 
manĝo por 2:50 — 3:50 kr.

LOĜEJOJ:
A: luksaj hoteloj — Sved. kr. 10—20.
B: komfortaj hoteloj — kr. 7—10.
C: simplaj hoteloj — kr. 5—7.
D: modestaj hoteloj — kr. 4—5.
E: komunaj loĝejoj por 6 ĝis 20 personoj — kr. 

1.25—2.

FERVOJA RABATO EN SVEDLANDO:
Por la vojaĝo al la kongreso estas jam interkon 
sentite pri 25% rabato, sed L.K.K. esperas pli 
grandigi la rabaton.

FAVORAĴOJ: ĉiu kongresano r cevos senpage la be
lan svedan Esperanto-Gazeton ekde la aliĝo. Do, 
ju pli frue vi aliĝas, des pli multe vi gajnas!

KONGRESARANĜOJ: Teatraĵo, koncerto, balo, eks
kursoj ktp., laŭ programo kiu postsekvos.

REKLAMAFIŜO pri la kongreso estas havebla sen
page ĉe L.K.K. Formato 100X 70 cm.

ONI VIVAS MALMULTEKOSTE en Stockholm nun
tempe. Speciale favore estas por eksterlandanoj, 
kaŭze de la momenta valutofalo de la sveda krono. 
Ekz. 1 sved. kr. = 1 angla ŝil. ; 0:24 doi.; 0:70 
germ. m.; 0:85 svis. fr. ; 0:40 ned. flor.

ALIĜU do tuj por profiti el la valutodiferencoj!

LOKO KONGRESA KOMITATO.

-------- <2>l—

LA PREMIO NOBEL KAJ COELHO 
NETO

Brazila Ligo Esperantista ricevis de s-ro 
Paul Nvlén, honora prez. de Sveda Esperanto- 
Federacio, leteron, el kiu ni elĉerpis la jenon:

“Tio ne signifas, ke la kandidato de Bra
zilo ne povos ricevi en venonta tempo la pre
mion. Ĝis nun neniam okazis, ke iu kandi
dato ricevis ĝin tuj post kiam oni lin reko
mendis. La Nobelkomitato bezonas sufiĉan 
tempon por studi la verkojn k. t. p. Kaj la 
verkoj de d-ro Coelho Neto estas ĝis nun tre 
malmulte konataj ĉe ni. Mi mem nur vidis 
malgrandajn specimenojn en “Brazila Espe
rantisto” kaj, krome, en “Lingvo Internacia” 
ĉirkaŭ 1900, kiam mi, ankoraŭ studento ĉe la 
Universitato de Upsala, estis ĝia redaktoro.

Mi estus tre dankema al vi, se vi volus re
komendi al mi du aŭ tri el la plej famaj kaj 
popularaj verkoj de Coelho Neto, eble por tra
duki svede, kaj informi kiamaniere kaj kie mi 
povus ilin akiri. Ankaŭ mi tre dezirus havi 
bonan portreton de Coelho Neto por bezono, 
kiam li estos aktuala.
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Mi danke ricevis la lastan numeron de* * * •
“Brazila Esperantisto” kaj vidas, ke vi honoris 
min per mencio kaj portreto. Per Esperanto 
la antipodoj estas proksimaj unu al la alia, 
kai per ĝia “interna ideo” ni estas malgraŭ la 
geografia malproksimeco, bonaj amikoj.

Kun kora saluto kaj dankemaj sentoj, mi 
restas

v* ’ >'.i ■ •L **

ii/ Ati \ 4 £ * à
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Via
Paul Nylén”.

<S>

DU FRATOJ — ELRABITAJ DE 
LA MORTO

mo- 
sur-

Decembro, la monato de Zamenhof, la 
nato de Kristnasko, la monato de ĝojoj, 
prizis nin, Esperantistojn, per du teruraj 
batoj: estingiĝis la vivoj, unue de d-ro Felikso 

Zamenhof, la frato de nia Majstro, due de Prof. 
Grosjean-Maupin, eminenta Akademiano.

Felikso Zamenhof, tuj de la komenciĝo de 
Esperanto, fariĝis vera pioniro: li diligente 
laboradis kaj defendis la mirindan kreaĵon ĝis 
sia lasta spiro. Same modesta kaj afabla kiel 
la “iniciatoro”, li ĉeestis la universalajn Es
peranto-kongresojn kaj havis ĉiam vortojn de 
kuraĝigo al la plua marŝo direkte al la difi
nita celo.

Grosjean-Maupin, kies nomon ĉiu tuj aŭdas 
ekpaŝante sur la kampo de 1’ lingvo internacia, 
pro liaj lernolibroj kaj vortaroj, estis lasta
tempe direktoro de la Nacia Institucio de 
junaj blinduloj.

Felikso Zamenhof estis la koro, kiu konso- a 7
ladis orfojn; Grosjean-Maupin estis la cerbo, 
kiu gvidis kaj konsilis.

Konsolo kaj konsilo — ambaŭ bezonas ni en 
horoj de hezito, en momentoj de afliktiteco. 
Cerbo, kiu nescias, mi funebras kun vi, kiu 
perdis lumon! Koro, premata de doloro, ini 
amas vin, ho vin, kiu perdis amon!

ESPERANTO EN LA POŜTO KAJ
TELEGRAFO

De s-ro Petro Filliâtre, gvidanto de la “In
terligilo de P PTT”, oficiala organo de la 
“Internacia Ligo de Esperantista Poŝt-kaj 
Telegraf-Oficistaro (I. L. E. P. T. O.), ri
cevis s-ro A. Couto Fernandes, prezidanto de 
B. L. E., leteron, el kiu ni elĉerpis la jenon:

“Altestimata Samideano.
Kun granda plezuro mi ricevis la anoncon 

de la granda sukceso, kiun vi atingis en via 
lando per la teksto de la PK. Tio tre gravas 
kaj punktas nedubinde la progreson de nia 
lingvo en ĉiuj fakoj de nia granda interliga 
tutmonda metio. Kiel vi vidis ni tuj klisigis 
la PK kaj aperigis en nia organo.

Antaŭ kelkaj semajnoj, mi prilaboris kun 
sufiĉe da malnovaj dokumentoj la tutan his
torion de nia PTT — esperantista movado por 
la granda verko, kiun Literatura Mondo ape
rigos baldaŭ, kaj mi tiel lernis kiom vi per
sone jam faris por nia tuta movado, kaj kies 
unua rango via lando tenas en nia movado. 
Mi vin admiras. Via konstanteco estas vere 
sekvinda, kaj vi povas esti certa, ke mi sekvos 
ĝin kiel gvida ekzemplo.

II

Por helpi la propagandon tra via tuta lando 
mi estas preta sendi al ĉiuj adresoj de kolegoj, 
kiujn vi bonvolos doni al mi nian Interligi
lon dum du aŭ tri monatoj senpage.

Sed... aperas al mi ko mi estas terure babi
lema kaj mi deziras prezenti al vi lastan peton:

Je nomo de nia centra komitato mi venas 
antaŭ vi, vin peti akcepti esti Honorprezi
danto de nia ILEPTO. Tion mi proponis por 
vin honori de via tuta senhalta laboro por nia 
lingvo en niaj fakoj.

II

Mi esperas firme, ke vi bonvolos akcepti 
tiun lokon, de kie via longa fakagado povos 
nin konsili en la senhalta progreso de nia 
lingvo.

Senpacience mi atendas vian respondon.
Pardonu tiun tro longan leteron.

Tre sincere kaj tre sindoneme mi estas al vi.
Mortis en Florianópolis, Santa Catarina, nia 

malnova samideano kaj membro de B. L. E. 
d-ro José A. Boiteux, supera juĝisto kaj eks
deputito .

iLi estis unua sekretario de la Organiza Ko
mitato de le 7a Brazila Kongreso de Esperanto.

Kondolencon al lia familio!

Petro Filliâtre.

---------®---------

ALIĜU al:

B. L. E. kaj U. E. A.
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* OFICIALAJ HUNGARAJ POŜTKARTOJ
•• ♦ é ' • ’ • A a . • — *

Publikigis noton pri la hungaraj poŝtkartoj kun 
klariga teksto ankaŭ en Esperanto kaj sendis al 
B.L.E. du ekzemplerojn la jenaj ĵurnaloj: “O Glo
bo” (kun bildo), “Jornal do Comércio”, “Correio da 
Manhã”, el Rio de Janeiro; “O Jaguaribe”, el Ara- 
cati, Ceará; “O Semeador”, el Maceió, Alagoas; “Diá
rio da Manhã”, el Vitória, E. Santo; “Jornal de 
Petrópolis”, “Tribuna de Petrópolis”, el Petrópolis; 
“O Nova Friburgo”, el Friburgo. “O Luminar”, el 
S. Antônio de Porciúncula, Stato Rio de Janeiro; 
“Estado de Minas”, el B. Horizonte, “Centro de Mi
nas”, el Curvelo, kaj “Queluz de Minas”, el Queluz, 
Minas Gerais.

ffi

r ffi

<•>

ffi

REZOLUCIO PRI INTERNACIA ESPERANTO

Unuanime akceptita de la 21.’ Japana Esperanta 
Kongreso en Kioto, la San de Novembro, 1933

Monumento al Zamenhof en Bergen op Zoom 

(Nederlando)

No dia 29 de Julho último foi inaugurado em Ber
gen op Zoom, na Holanda, um monumento ao creador 
do Esperanto. Esse monumento, feito de granito ar
tificial. foi projetado pelo escultor italiano G. San- 
tuza. Sobre um pedestal branco assenta uma coluna 
verde e no alto desta um globo terrestre com a se
guinte inscrição: “Esperanto língua mundial”. Em 
placas negras sobre o pedestal leem-se as inscrições: 
Erigido em honra de Zamenhof, autor do Esperanto, 
1859 — 1917. Dedicado á cidade em 20 de Julho 
de 1933. ”

Durante a ceremônia, que teve uma assistência 
bastante numerosa, falaram o sr. Holleman, presi
dente da Comissão Promotora, o sr. Blom, prefeito 
da cidade, em Esperanto, a senhorita Lídia Zamennof, 
que descobriu o monumento, o presidente da Associa
ção Comercial e o representante dos esperantistas da 
índia Holandesa.

“O Globo” publicou uma fotografia do monu
mento .

La 21.’ Japana Esperanta Kongreso atentigas pri 
la reformemo kaj troa neologismemo de “modernaj” 
Esperantistoj, kiuj konstante malfaciligas nian Inter
nacian Lingvon. Tro ofte oni ne atentas nin orien
tanojn ĉe la enkonduko de “internaciaj” vortoj, kiuj 
ne estas komprenataj en la Oriento.

Nia majstro Zamenhof neniam parolis pri Esperan
to kiel “la eŭropa lingvo”, sed ĉiam kiel la lingvo 
“de Ttuta homaro”. La Japana Esperantistaro kons
tatas. ke se la opinio pri Esperanto kiel “la eŭropa 
lingvo” estus alprenata de la plimulto de niaj eŭ
ropaj samideanoj, la disvastiĝo de nia lingvo en la 
Oriento estus grave endanĝerigata.

Konsiderante tiun ĉi aferstaton, la 21.* Japana Es
peranta Kongreso deklaras, ke

(1) La vortfarado per afiksoj kaj kunmetado es
tas unu el la esencaj karakterizoj de Esperanto; ĝi 
estas grava plifaciligo de la lernado.

(2) La esenco de la lingvo mem kuŝas en ĝ:a ma
nifestado, kiu realiĝas ĉefe per la literaturo. Sekve, 
fako speciale nomata “literatura” en Esperanto ne 
povas ekzisti, kaj oni ne povas formi ian fakan vor
taron literaturan, kiel oni faras. ekz.,, terminaron ma- 
Ŝinfakan. medicinan, aŭ alian. Tion ĉi ni asertas, 
spite al la sofismoj de anoj de la tielnomata “lite
ratura fako”.

(3) Neologismoj pro bezono de poemfabrikado estas 
nenio alia ol la degenerado de la arto poezia; plie, 
en Esperanto ili signifas rekte danĝeran ludon kon
traŭ la Fundamento.

Konsiderante, ke ni ekstrem-or’entanoj povas fari 
pli objektivan juĝon pri internacieco ol la eŭropanoj, 
kies lingvoj estas tro proksimaj al Esperanto, kaj 
gardi severan senpartiecon kaj neŭtralecon, ni. kun
venintaj en la Laborkunsido de la 21.’ Japana Espe 
ranta Kongreso en Kioto, energie malrekomendas, pro 
la bono de nia lingvo, la uzon de neologismoj sen 
nuanca diferenco aŭ kun perforta nuancigo.

Ni vokas al niaj samideanoj en la Okcidento: la 
epoko de eŭropa aŭ alikontinenta idea imperialismo 
jam definitive pasis. Vivu la tuthomara solidareco 
kaj la interkontinenta lingvo Esperanto! Vivu ankaŭ 
la egaleco de rajtoj de ĉiuj popoloj ankaŭ sur la lin
gva kampo internacia!

LI

k
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L E R N A D C
O EREMITA LA ERMITO

principe orgulhoso pela sua beleza, 
como pela sua posição e fortuna, foi 

um dia em lugares desertos da monta- 
Viu um velho eremita assentado á porta

Um
assim
caçar
nha.
da sua célula, considerando atentamente uma 
caveira que tinha entre as 
ximando-se do velho, disse o 
zombaria:

— Porque consideras com

mãos. Apro- 
principe com

tanta atenção 
essa caveira, e o que pretendes descobrir nela? 

O eremita respondeu-lhe com uma estranha 
severidade:

— Eu quisera saber se é o crâneo de um 
mendigo ou de um príncipe, mas não posso 
distinguir de quem seja.

Unu princo (1), fiera pri sia beleco kiel 
ankaŭ pri sia pozicio kaj riĉeco, iris iam ĉasi 
en dezertaj lokoj sur la monto. Li vidis mal
junan ermiton sidantan (2) ĉe la pordo de sia 
(3) ĉelo kaj atente konsiderantan kranion 
inter la manoj (4). Alproksimiĝante al la 
maljunulo, diris al li la princo kun moka tono:

— Kial vi tiel atente konsideras (5) tiun 
kranion, kaj kion vi deziras

La ermito respondis al li 
vereco:

— Mi dezirus ekscii, ĉu ĝi 
almozulo aŭ de princo (8) ; sed m 
nenian 
estas.

K

(6) trovi en ĝi? 
kun stranga se-

estas kranio de 
i trovas 

distingilon por aserti, kies kranio ĝi 
(9).

(1) Veja-se o emprego de “unu” como artigo indefinido; 
havis du filinojn” (§ 11), “En unu tago, kiam...” (§ 15). Poder-se-ia dispensar 
artigo nestes casos ĉ perfeitamente explicável.

(2) “Sidi” significa “estar sentado”; “sidantan está no acusativo por dever concordar com “ermiton”, 
t.e. “ermiton, kiu sidis”.

(3) “ 
ríamos:. “

(4) Não traduzimos literalmente para tornar mais leve a frase, assim como para evitar confusão: “que 
tinha entre as mãos = kiun li havis inter la manoj”, não se sabendo quem era êsse “li”.

(5) O verbo “konsideri” também se aplica neste sentido.
(6) “Pretender” aí significa “desejar”; não poderiamos empregar “pretendi”, porque êste tem outros 

sentidos: “exigir” e “gabar-se”: “pretendi reĝecon”, “pretendi elegantecon”. Para dar mais fôrça à zom
baria poderiamos dizer: “kion vi pretendeme deziras...” Nota: o uso de “ci” é de evitar.

(7) Repare-se: “kun moka tono”, “kun stranga severeco”. A preposição “kun” não se aplica sómente 
para “companhia”.

(8) Veja-se a conjunção “se” traduzida por “ĉu”, e não 
dubitativo

(9) “Distingi” só se aplica com substantivo: “distingi la bluon de la verdo”, “distingi la fizionomion de 
iu”. Estude-se o circunlóquio a que fomos forçado.

compare-se o “Fundamento”: “Unu vidvino 
“unu”, mas o uso dêste

Sia”, possessivo reflexivo, referindo-se ao sujejfo “ermiton”, não ao principe; se fosse a este, dí- 
ĉe la pordo de lia ĉelo”.

[lli

ffir “se”: êste é apenas condicional; aquele é

Dr. Porto Carreiro Neto, L. K.

LA JUĜO DE ĈEVALBREDISTO PRI 
AŬTOMOBILFUNKCIADO

Kiam geniulo elpensis la aŭtomobilon, por 
anstataŭigi la ĉevalon, scivolemaj homoj iris 
al ĉevalbredisto kaj demandis, 
ebla.

“Malsaĝa utopio! Infanaĵo! 
distoj estas la solaj sciencaj
pri tio, kaj ni al vi deklaras, ke tiu afero 
nenia 
ĉevalo ?

Tamen 
forpasis,
raportis pri la sukceso de P artefarita ĉevalo, 
kiu vivadas en ĉiuj klimatoj.

ĉu tio estus

Ni ĉevalbre- 
kompetentuloj

•T estos ebla. Vojaĝi per artefarita 
Neniam! ”.
la aŭtomobilo tre bone kuris. Jaroj 
Oni revenis al la ĉevalbredisto kaj

“Ĝi neniam estos akceptita, escepte se ĝi es
tos tre simila al vera ĉevalo, por trompi la pu
blikon. Ĝi devas havi longan kolon, belan 
voston, kolhararon, orelojn...” diris la scien
cisto.

—“Li ja estas vera sciencisto pri tiu afero”,
konsentis la de] andintoj ”, “do ni faru ĉevalon
perfekte similan al la natura besto”.

Post longjara laborado, oni prezentis al 
la ĉevalbredisto novan kreitaĵon tre similan 
al ĉevalo. Ĝi estas longakola, kurbakrura, 
orelhava.

La sciencisto atente ekzamenis la dentojn, la 
dorson, la hararon, kaj diris:

“Tiun ĉi ni kun nia tuta scienca aŭtorita-
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teco aprobas, ĉar ĝi perfekte ŝajnas aŭtentika 
ĉevalo ”.

Kontentege oni presigis la aprobon kaj 
ekpenis per ĝi marŝigi la novan kreitaĵon; 
sed, ho ve! ĝi ne obeis kaj restis senmove, ĉar 
ĝi estis nek vivanta ĉevalo, nek funkcianta 
aŭtomobilo.

La primitiva aŭtomobilo iom post iom pli
boniĝis kaj alkutimiĝis al ĉiuj krutaĵoj. 
Kvankam malaprobita, ĝi kuras sur ĉiuj kon
tinentoj, kaj tamen la artefarita ĉevalo restas 
senmove en la mondo. Sajnas, do, ke ĉeval- 
brebredisto ne estas kompetenta pri aŭtomo- 
bilfunkciado.

I. G. B.
(Brazilo).

<•>

O 2ã.° CONGRESSO UNIVERSAL DE 
ESPERANTO E O BRASTL

l

A Liga Esperantista Brasileira recebeu do sr. dr. 
Ildefonso Falcão, cônsul do Brasil em Colonia, Ale
manha, uma carta muito interessante relatando a 
sua ação durante o 25.® Congresso Universal de Es
peranto, à qual juntou uma cópia da carta que na 
mesma data remeteu ao sr. Ministro do Exterior e 
que em seguida transcrevemos:

“Consulado dos Estados Unidos do Brasil.

Colônia, 15 de Setembro de 1933.
N.® 71.
25.® Congresso Universal de Esperanto.

A Sua Excelência o Senhor Doutor Afranio de Mel
lo Franco, Ministro de Estado das Relações Exte
riores .

Senhor Ministro.
Só agora, por acumulo de serviço, venho dar conta 

a Vossa Excelência da ação que desenvolvi como De
legado do Brasil no 25.® Congresso Universal de Es
peranto. De acordo com as instruções de Vossa Exce
lência, representei nesse Congresso o Ministério da 
Educação, e ainda a “Sociedade de Geografia”, a 
“Brazila Ligo Esperantista” e a Associação Comer
cial do Rio de Janeiro. ,

Como informei a Vossa Excelência pelo meu oficio 
n.° 67. de 7 de Agosto passado, o 25.° Congresso Uni
versal de Esperanto esteve reunido nesta cidade de 
29 de Julho a 5 de Agosto p.p.» com a presença de 
cêrca de cincoenta Delegações e de mais de mil espe
rantistas dos diversos Continentes.

Se houvesse recebido um pouco mais cêdo a honrosa 
incumbência, ter-me ia logo posto em contato com o 
Comitê do Congresso, aqui, preparando-me cuidado
samente para atuar de maneira mais eficiente. Ainda 
assim, falei na sessão inaugural e interessei-me viva 
mente pelos seus trabalhos que refletiram a bela 
cultura dos esperantistas de todo o mundo, a começar 
pelos de países asiáticos, batendo-me depois porque 
um dos próx mos Congressos venha a reunir-se no 
Rio de Janeiro — a capital por excelência da Ame
rica Latina.

A proposta que apresentei nesse sentido e cuja 
cópia vai apensa mereceu louvores da maioria das 
Delegações. Eu o fiz, primeiro encarando o lado cul
tural de um Congresso dessa ordem no Rio de Ja
neiro e. em seguida, pelas vantagens que nos adviríam 
com a presença em nossa Capital de numerosos pro
fessores e espiritos de alto valimento que poderiam 
constatar a obra magnifica de civilsação que já rea 
lizamos.

Não podendo o Comitê do 25.® Congresso Universal 
resolver sobre aquela proposta, foi a mesma reme
tida ao Comitê Central de Esperantistas em Genebra 
que se apressou em responder-me. Nesse documento 
cuja cópia também junto, muito amável para o Bra
sil, se alude ao desejo de fixar um dos próximos 
Congressos Universaes no Rio de Janeiro, não, po
rém, os dois primeiros anos cujos locais já foram 
assentados. O Comitê Central pensa, no entanto, po
der em breve tempo ali realizar uma dê suas Confe
rências Técnicas, o que me parece um meio caminho 
para reunir um dos Congressos Universais que levará 
á nossa Capital muitas centenas de congressistas.

Na proposta que apresentei e cuja cópia também 
remeto a Vossa Excelência, adeantei o que, estou cer
to, merecerá a sua aprovação — que o Governo brasi
leiro teria prazer em dar facilidades de transporte 
ás Delegações em navios brasileiros da linha Europa- 
Brasil, facilidades que consistiríam no preço mais 
reduzido das passagens para os Delegados e pessoas 
que os acompanhassem. Pelo movimento que o 25-° 
Congresso deu á Colônia durante uma quinzena, posso 
assegurar a Vossa Excelência que o Rio de Janeiro, 
agora em ensaios de turismo, aproveitaria bastante 
com a visita dos esperantistas que andam espalhados 
pelos vários quadrantes.

Fornecido pelo Comitê local do 25.® Congresso, se
gue incluso um resumo dos trabalhos. Não mando 
esse e outros trabalhos traduzidos porque o serviço 
crescente desta Chancelaria não me permitiu, mau 
grado o meu empenho nisso.

Tenho a honra de reiterar a Vossa Excelência os 
protestos da minha respeitosa consideração.

Ildefonso Falcão-

LYON’A FOIRO

HlC

“Fidela uzanto de nia lingvo, la Lyon’a 
Foiro, preparante la propagandon por sia 
venonta kunveno (8.-18. marto 1934) ĵus el
donis novajn presaĵojn en esperanto, nome: 
afiŝojn, 70x100 cm., sorbpaperojn, ilustritajn 
poŝtkartojn kaj sigelmarkojn. Post unu ] 
nato la Lyon’a Foiro plie dissendos presitajn 
invitleterojn en Esperanto. Fine, la kata
logo de ekspozantoj entenos, kiel kutime, es
perantan tradukon de la ĉapitrotitoloj.

Kolekto de tiuj presaĵoj estos sendata al 
komercaj firmoj, delegitoj de U. E. A. kaj 
esperantistaj societoj kiuj petos ilin.

Skribu al: S-ro Richard LEVIN, Propaganda 
Fakestro, Foire de Lyon, Rue Ménestrier, 
LYON”.
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Centro Esperantista de Santos

AMAZONAS. — Manaus, S-ro Sebastião konsulo s-ro Ildefonso Falcão al la Societo
Augusto skribis nin pri la baldaŭa malfermo 
de kurso de Esperanto, kiun li direktos en la 
sidejo de “Luzitano Sport Club”. La ĵurnalo 
“União Portuguesa” (Portugala Unuiĝo) pu
blikigis diversajn poresperantajn artikolojn 
verkitajn de s-ro Sebastião Augusto kaj avizon 
de la unua sekretario de tiu 
gusto Caetano Mendes, pri la 
nomita kurso.

de Geografio.
E. SANTO. — I tape runa-. La skolta ilus* 

trita revuo “Ekatê”, eldonata de la skoltoj 
Norte-Fluminenses, publikigis kurson de Espe
ranto .

klubo, s-ro Au
ma 1 fermo de la

MARANHÃO. — S. La jurnalo “O
parcial” publikigis notojn pri Esperanto.

RIO G. NORTE. — Mossoró, “O Mosso- 
roense” aperigis artikolon de S-ro Targino 
Soares titolitan “Nova venko de Esperanto”.

PARAÍBA. — João Pessoa. “O Mundial”, 
oficiala organo de “Mundial Club”, publikigis 
artikolon pri “Esperanto en Brazilo”.

ALAGOAS. — Maceió. “O Semeador” kaj 
“Jornal de Alagoas” pubikigis artikolojn pri 
Esperanto.

ŜTATO RIO. — Niteroi. La jurnalo “O 
Farol” publikigis noton pri Esperanto.

Petrópolis. La ĵurnaloj “Tribuna de Pe- 
tropolis” kaj “Jornal de Petrópolis” aperigis 
sur la unua paĝo artikolojn pri la oficialaj 
poŝtkartoj kaj la kandidateco de Coelho Neto 
al la Premio Nobel.

BAÍA. — $. Salvador.

aperis en “O I parcial” kaj
Diversaj artikoloj
“Diário da Baia”

S. PAULO. — /S. Paulo. Nenion oni sciigis 
al ni pri la agado de “Populara Esperantista 
Grupo”, kiu ankoraŭ ne aliĝis al B. L. E. 
Ĝia sek., S-ro M. Garcia Rodriguez, kiu loĝas 
en 8. Bernardo, publikigis kelkajn artikolojn 
pri la disvastiĝo de Esperanto en la loka jur
nalo “Nossa Follia” kaj klopodas por la mal
fermo de kurso ĉe beletristika klubo “Club dos 
Vinte”.

Santos. Laŭ informo de S-ro Jozefo Joels,
publikigis la leteron senditan de la brazila Centro Esperantista de Santos” havis dui
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“O Clarim”, kiu 
propagandon de 
notojn pri nia

la tuta pasinta jaro siajn ĉiusemajnajn kun
venojn kaj kelkaj kursoj funkciis en diversaj 
ejoj, dum kiuj formiĝis kelkaj bonegaj espe
rantistoj, estontaj propagandistoj por nia 
afero. Menciindaj estas: S-roj Lauro Jorge 
de Oliveira, Luiz Gomes da Cruz kaj 
Francisco Correia de Melo. Ni ĝojas ke en 
la komenco de la jaro 1934 la Centro aliĝis al 
B. L. E. La Ioka jurnalo “A Tribuna” publi
kigis kelkajn notojn pri Esperanto.

Matdo. La spiritista ĵurnalo 
antaŭ multaj jaroj helpis la 
Esperanto, aperigis kelkajn 
movado.

Baurŭ. Ni ricevis leteron
Gouveia Nobre, rektoro de la “Aula Polité
cnica”, per kiu li sciigas nin pri kurso de Es
peranto, kiun li intencas malfermi por siaj 
lernantoj.

PARANÁ. — Coritiba. La ĵurnalo “Ga
zeta do Povo” publikigis noton pri Coelho 
Neto.

H

de s-ro Rui de

RIO GRANDE SUL. — P. Alegre. “Rio 
Grande Filatélico” kaj “Correio do Povo” pu
blikigis diversajn informojn pri la progresoj 
de Esperanto. Laŭ peto de s-ro Benjamin 
Camozato, prezidanto de “Sudbrazila Esper
antistigilo”, B. L. E. sendis al la komitato 
de la Filatelia Foiro kolekton da esperantaĵoj 
kaj diversajn librojn tie vendotajn. La ekspo
zicio de esperantaĵoj bone sukcesis. S-ro Rui 
Vargas, prezidanto de “Filatelia Unuiĝo el 
Porto Alegre”, kies sidejo estas ĉe strato 
Paisandú, 372, skribis al la estraro de B. L. E. 
interesan leteron kaj mendis dek seriojn de la 
oficialaj poŝtkartoj kun klarigaj tekstoj en 
Esperanto. Li promesis fari grandan propa
gandon de la internacia lingvo ne nur per la 
kolonoj de ĝia oficiala organo “Sul Filatélico”, 
sed ankaŭ per la lokaj ĵurnaloj. Laŭ lia peto, 
ni sendis al la Unuiĝo diversajn esperantu
jojn por figuri en ekspozicio farota en unu el 
la nlej videblaj * elmontrejoj sur strato An- 
dradas. Ni atendas la numeron de “Sul Fi
latélico”. kiu sciigos sian legantaron pri la 
klopodoj de la Unuiĝo rilataj al Esperanto.

MINAS GERAIS. — B. Horizonte. Bela 
propagando por Esperanto okazis en tiu ĉi 
ĉefurbo. La redakcio de la grava ĵurnalo 
“Diario da Tarde” sciiginte pri la alveno de 
d-ro Fumio Hayashi, leproku raci sto en lepr
ulejo “Ai-Sei-En”, en Ja nanulo. speciala dele
gito de la Ligo de Nacioj, sendis al la Granda 
Hotelo, kie li gastis, redaktoron kun la celo lin 
intervjui. La interparolado komenciĝis en la IT

angla lingvo, ĉar la afero marŝis malfacile, eĉ 
kun helpo de tria persono, la redaktoro, kiu 
scias Esperanton demandis lin: “Do you speak 
Esperanto?”.

Grandan ĝojon kaŭzis lia jesa respondo kaj 
la interparolado povis facile alveni al la fino 
kun miro de la neesperantistaj ĉeestantoj. La 
saman tagon tiu ĵurnalo publikigis longan 
intervjuon pri la specialeco de s-ro Hayashi, 
kaj post du tajoj alian pri la impreso de tiu ĉi 
scienculo pri Ŝtato Minas Gerais. Li kon
fesis ke estis la floroj tio kio lin plej impresis 
en Belo Horizonte. Li vizitis diversajn urbojn 
en la Ŝtato kaj restis kelkajn tagojn en Rio 
de Janeiro.

* 7 ’ - • ’ ’ • '

Bedaŭrinde la estraro de B. L. E. ne havis 
okazon 
dufoje, 
hejme. 
L. E. 
foresto

” (Homama

lin vidi. Ĝia prezidanto vizitis lin 
sed li ne havis la feliĉon lin renkonti 

S-ro Hayashi vizitis la sidejon de B. 
kaj tie lasis sian vizitkarton pro la 
de ĝiaj direktoroj.

— Transloĝiĝis al Rio de Janeiro, kie li 
eniris en la Militan Lernejon, S-ro Geraldo 
Padua. Funkciis kiel delegito de U. E. Ã. 
dum la jaro 1933 S-ro Lincoln Viana.

Uberaba. S-ro Alceu de Souza Novais, kiu 
ajntaŭ multaj jaroj propagandis Esperanton, 
nun direktas Kolegion Souza Novais, kie li 
malfermis kurson de la helplingvo, en kiu po
vas ankaŭ partopreni ĉiu amiko de Esperanto. 
Invitite de la Asocio de la Komercoficistoj li 
baldaŭ malfermos tie alian kurson. Li ankaŭ 
publikigis du artikolojn en “Gazeta de Ube
raba” kaj unu en “Lavoura e Comércio”. Estas 
intenco de s-ro Alceu Novais restarigi la mal
novan grupon “Uberaba Stelo”, tie fonditan 
dum la jaro 1911.

Uberlândia. La novaj regularoj de “Asso
ciação Universal Humanitária 
Universala Asocio) aprobataj dum la Unua 
Kongreso de Kameoka-Japanujo, deklaras ke 
la Asocio akceptis Esperanton, la estontan in
ternacian lingvon.

Ĝia sidejo en Brazilo estas en Uberlândia 
(Poŝtke-sto 100) kaj ĝia prezidanto 
Pedro Ishito.

GOIAZ. — Jatai. S-ro Nestor 
beiro skribis longan artikolon por 
sur la unua paĝo de la semajna gazeto “O Li
beral” kaj promesis transskribi ia gramatikon 
de la helplingvo.

MATO GROSSO. — Cuiabá. Ni ricevis 
leteron de S-ro Ulisses Cuiabano, kiu promesis 
propagandi Esperanton en tiu malproksima 
Ŝtato.

II

estas s-ro

Paula Ri- 
Esperanto

H
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C. ”, oficiala or-

- SACI do Brasil — (So- 
Kornerc — kaj Industri

sto Francisco Falcão,
L. E., estas enmetita en• ?

I. Braga kaj poeto, faris belan paroladon pri 
la temo: “La Babela Turo kaj la Homa Fe
liĉo”. Prezentis lin al la ĉeestantaro, kiu 
plenigis la salonon, s-ro I. Braga, laŭ peto 
de la Prezidanto de la Centro.

— Aperis artikoloj kaj notoj pri Esperanto 
en la jenaj ĵurnaloj: “Jornal do Comercio”, 
“Correio da Manhã”, “Vanguarda”, “O Glo
bo”, “A Noite” kaj “Jornal do Brasil”.

“Revista Acadêmica” aperigis bildon de unu 
el la oficialaj poŝtkartoj kun teksto en Es
peranto kaj longan artikolon pri tiu venko de 
Esperanto ĉe la Poŝto. Jen ĝia redaktejo: 
Av. Mem de Sá, n.° 78. “O Globo” aperigis 
bildojn pri la Monumento al Zamenhof stari
gita en Nederlando kaj pri la Sveda Parla
mentejo kaj la portreto de D-ro A. Eltschkner, 
helpepiskopo de Praha kaj prez. de la Ligo de 
katolikaj esperantistoj en Ĉehoslovakujo. “A 
Noite” publikigis tradukon de S-ro I. Braga 
el originalo de s-ro Miyake-Shinev, japano, 
pri esperantista literaturo.

-------©-------

PELO EXTRANGE1RO

•li

II

rii

O ESPERANTO E A INSTRUÇÃO OFICIAL

Oni 
-ron I. Braga fari aliajn paroladojn

RIO DE JANEIRO. Finiĝis la kurso de 
Esperanto malfermita de D-ro Luiz Porto Car
reiro Neto ĉe la sidejo de la grava Asocio de 
Komercoficistoj.

Unu el liaj lernantoj, s-ro Aquino Furtado 
verkis diversajn interesajn artikolojn, kiuj 
aperis en la “Revista A. E.
gano de tiu asocio. Tiu ĉi revuo ankaŭ parolis 
pri la kurso kaj anoncis alian, kiun malfermis 
S-ro A. Couto Fernandes.

Estas notinde ke ĉe la pordo de tiu asocio 
bone videbla afiŝo pri la kurso vokas la aten
ton de la pasantoj.

— Je la 30-a de Januaro fondiĝis la societo 
“Sociedade dos Auxiliares do Comércio e In
dústria do Brasil” - 
cieto de la Brazilaj 
helpantoj).

Laŭ propono de 
malnova ano de B.
ĝia programo la nedeviga instruado de Espe
ranto. Direktos la kurson malfermotan ins
truisto indikita de Brazila Klubo Esperanto.

— S-ro Ismael Gomes Braga, kiu neniam 
perdis sian entuziasmon por Esperanto, faris 
je la 4a de Novembro interesan paroladon eç 
la sidejo de “Demokrat-Socialista Partio”. 
La prezidanto de la kunveno faris tèsumón de 
lia parolado kaj vokis la atenton de la ĉees
tantaro pri la graveco de Esperanto. 
invitis
pri parencaj temoj.

La 18an de Novembro S-ro I. Braga mal
fermis kurson de Esperanto ĉe la vegetara 
pensio “You are”, (strato Rosário, 149, dua 
etaĝo). Ĝi daŭros tri monatojn kaj funkcias 
trifojojn ĉiusemajne.

Li malfermis alian kurson ĉe la Spiritista So
cieto “Paco”, kies prezidanto li estas.

Li aperigis en diversaj ĵurnaloj, precipe 
spiritistaj, nome: “Vanguarda”, “Mundo Espí
rita”, “Revista Espírita do Brasil”, oficiala 
organo de la Brazila Spiritista Ligo, “Aurora”, 
“O Clarim”, artikolojn originalajn kaj tradu
kitajn el esperantistaj revuoj, precipe el 
“Oomoto Internacia”, kaj notojn pri la kursoj 
per korespondado starigitaj de Brazila Ligo 
Esperantista.

Ni legis en “Oomoto Internacia” diversajn 
artikolojn verkitajn de s-ro I. Braga kaj ankaŭ 
poezion titolitan “Respondo al la Majstro” 
okaze de la 21-a Japana Esperanto-Kongreso.

— Bela poresperanta festo okazis la 13an de 
Decembro ĉe Spiritista Centro Sebastião. S-ro 
Virgilio Guaianás de Souza, lernanto de s-ro

O Grupo para a defesa do Esperanto na Câmara 
dos Deputados da França já conta com a adesão de 
55 deputados de todos os partidos políticos. Numa 
reunião realizada em novembro deste ano, êsse Grupo 
recebeu uma comissão da Sociedade Francesa para 
a Propaganda do Esperanto, tendo se aí examinado 
várias questões, principalmente a introdução do Es
peranto nas escolas. O programa de ação do Grupo 
durante o período 1933-34 consta da propaganda fran
cesa no estrangeiro através do Esperanto, ensino 
facultativo e progressivo do idioma internacional nas 
escolas de todos os graus e reconhecimento da men
cionada sociedade como instituição de ut lidade pú
blica.

O Conselho Geral do Sena, em sessão de (5 de julho 
de 1933, após brilhantes considerações sobre as vam 
tagens do Esperanto, aprovou unanimemente um voto 
apresentado pelos srs. Cresp e Decros no sentido de 
que “a língua auxiliar universal Esperanto, que já 
deu provas convincentes ha 
ensinada imediatamente nos 
introduzida progressivamente 
mentos de ensino primário, 
técnico. ”

Em outubro dêste ano o 
Lyon aprovou unanimemente 
seus membros sobre o ensino do Esperanto. Moção 
semelhante foi apresentada e aprovada pelo conselho 
municipal de Saint Etienne, cidade que já distinguira 
Zamenhof com o título de Cavalheiro da Legião de 
Honra.

ma's de 40 anos, seja 
cursos post-escolares e 
em todos os estabelecí' 
secundário, superior e

conselho municipal de 
uma moção de um dos

O ESPERANTO E OS HOMENS ILUSTRES

Com os falecimentos dos eminentes personagens qua
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foram Paul Painlevé e Prof. Calmette, recordemos 
que aquelle político de renome em 1914 aceitou a pre- 
sidência para a abertura do congresso universal de 
Esperanto em Paris; em 1923 presidiu um banquete 
do congresso da federação Esperantista da região 
parisiense, em Paris, elogiando o idioma internacio
nal ; em 1924, convidado a ser presidente honorário 
da Sociedade Francesa para a Propaganda do Espe
ranto, declinou do convite, mas aceitou ser membro 
da comissão de honra, assim como o foi do 24.° Con
gresso Universal reunido em 1932 na capital fran
cesa. O Prof. Calmette, sempre simpático á criação 
de Zamenhof, recebeu prazeirosamente os congressis
tas, que iam participar do 24.® Congresso Universal, 
no próprio Instituto Pasteur, do qual era vice-diretor; 
e ainda em ocasiões anteriores prestigiara sempre o 
movimento Esperantista, aderindo aos esforços no sen
tido de ser o Esperanto a língua internacional da 
ciência.

rantistas, que tem por fim “reciproka helpo al blin
daj samideanoj” — um reciproco auxílio aos espe
rantistas cegos — e edita uma interessante revista 
“Esperanta Ligilo”.

Aos congressos universais de Esperanto sempre com
pareceram cegos, cujas inscrições são gratuitas.

No Rio de Janeiro já funcionou um curso de Es
peranto para os não-videntes, dirigido pelo competen
te esperantista Sr. Francisco Almeida Junior, pro
fessor do Instituto Benjamin Constant.

GRAMOFONDISKOJ
kun muzikaĵoj en Esperanto!

O ESPERANTO NA RÁDIO-TELEFONIA

Já ha seis anos as estações de rádio de Tallinn e 
Tartu (Estônia) transmitem regularmente, todas as 
semanas, programas em Esperanto para a propagan
da do país e informações sôbre o movimento Esperan
tista da Estônia e do mundo inteiro. O ano passado 
o Clube Acadêmico Esperantista dirigiu-se a vários 
especialistas, dos mais competentes, para que fizessem 
preleções .pelo rádio, em Esperanto, relativamente ás 
suas especialidades; assim é que cinco professores 
universitários consentiram em fazer preleções pela 
estação de Tartu no idioma internacional. Em vir
tude do grande número de ouvintes, que manifestaram 
seus aplausos á iniciativa daquela estação, o rádio 
de Tartu continuou com outros programas em Espe
ranto, transmitindo a grande festa coral jubilar de 
toda a Estônia, com os comentários sôbre a signi
ficação da festa na língua do país e na lingua au
xiliar. O clube mencionado agora mantém-se em con
tacto com aquela estação para a transmissão de 
preleções de homens eminentes, sempre em Esperanto, 
já tendo falado em outubro dêste ano o docente-livre 
dr. O. Loorits, sôbre a poesia popular da Estônia, 
em novembro o cientista E. Laid, sôbre a Estônia 
dos pontos de vista arqueológico e etnográfico, e em 
dezembro o sr. J. Puhk, presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria, sôbre o comércio e indústria 
da Estônia. Para o próximo ano já se inscreveram 
outros cientistas, professores, etc., cada um na sua 
especialidade e sôbre temas diferentes.

Disko n-ro 2.
Ario de PToreadoro

(Votre toast, je peux vous ie rendre) 

el la opero “Carmen” de Georges Bizet

Ario de l'Duko
(La donna ê mobile)

el la opero “Rigoletto” de Giuseppe Verdi.

Estas virina kor’ 
plumo en vento, 
sen firma sento 
en rid’ kaj ploro. 
Ĉiam mien’ d’ Amor’ 
facilanima, 
mensoge glima 
trompa humoro. 
Estas virino 
plumo en vento, 
sen firma sento 
en rid’ kaj plor’!

Tial valoras ne 
juro virina; 
de 1’ kor’ inklina 
kaŝu la flamon.
Sed estas ankaŭ ve’, 
resti sen ino, 
ĉe blanka sino

A

Estas virino
plumo en vento,
sen firj II a sento
en rid’ kaj plor’!

Trad. Paul Bennemann.

OS CEGOS E O ESPERANTO

Komercista Esperanto-Unio, Dresden/ 
Radebeul

A Liga Esperantista Brasileira acaba de receber 
um exemplar da revista “Aŭroro”, escrita pelo siste
ma Bra ille, orgão da Sociedade de Cegos Esperantis
tas da Checo-slováquia. Na mesma ocasião recebeu 
ela um número do jornal “República”, que se edita 
em Lisboa, contendo um excelente artigo do dedicado 
esperantista Saldanha Carreira, no qual se afirma 
existirem mais de 2.000 cegos que se entendem em 
Esperanto.

Existem associações congêneres na Alemanha, na 
França e em outros paises, tendo séde em Stocksand, 
na Suissa. A Associação Universal de Cegos Espe-

Poŝtĉeka konto: Dresden 5988

Prezo afrankite kaj asekurito kontraŭ 
rompo kaj perdo RM 3.50. Rabatoj: De 5 
diskoj 5%, de 10 diskoj 10%, de 50 diskoj 
20%. Al ĉiu disko estas aldonata valorkupono 
de RM 0.50, valida por la projektita disko 
n-ro 3. Sendu kun via mendo la pagon per 
poŝtmandato, bankbileto aŭ UEA-kuponoj ĉar 
perrembursa alsendo kaŭzas tro da laboro.
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ADRESARO de esperantistoj 
10-a eldono. 1932. Prezo 1
B E S, Potŝtejn, Ĉ S. R.

OFICIALA BULTENO DE LA ESPERAN
TA AKADEMIO. Kajero VI. Oktobro 1933. 
Ĝi entenas la dokumentojn rilatajn al la jaroj 
1932 kaj 1933, kiuj ne estas publikigitaj ĝis 
nun kaj aperis dank’al la malavareco de s-ro 
H. Fischer— Galatz, rumana lingvakomita- 
tano. Redaktejo: 35, Rue de Sommerard, 
Paris V. Francujo. Eldonejo: Esperantista 
Centra Librejo, 11, rue de Sévres. Prezo: 1 sv. 
franko.

B E S - a 
el ĉiuj landoj, 
fsv. . Eldonejo
Esperantistoj kaj Esp. enteprenoj aliĝu al la 
11-a eldono de B E S-a Adresaro.

BAHA’ U’LLAH KAJ LA NOVA EPOKO. 
Dto J. E. Esslemont. El la angla originalo 
tradukita de F-ino Lidja Zamenhof’ Bahaa 
Esperanto-Eldonejo. “La Nova Tago”. 
WemÃeim. 1939. Preso: Heroldo de Esperan
to. Koln. Germanujo.

JAĈJO HOLM KAJ LIAJ AMIKOJ. Ju- 
nularlibro verkita de W. G. van de Hust, kiu 
havis grandan sukceson en la tuta Nederlando. 
Eldonisto: G. F. Callenbach. Nijkerk. Ne

derlando. Prazo: 2, 5 nederlanda guldeno.
KONGRESA LIBRO. 25-a Universala Kon' 

greso de Esperanto kaj Somera Universitato. 
Koln. 29a de Julio-5a de Aŭgusto 1933. Eldo
nita de la Loka Kongresa Komitato.

BONA 
Katalogo 
Nudan. 

havas 50 
nitaj en Japanujo kaj en Eksterlando.

BONHUMORO de Paul Nyssens. Verkita 
de la aŭtoro laŭ lia originala franclingva libro. 
Prezo: tri belgoj. Ĝi estas aĉetebla en ĉiuj 
Esperantistaj librejoj kaj ĉe Nyssens Institu

to. 129, rue Froissart, Brunellan. Belgujo.

VERDAJ DONKIĤOTOJ. Verkita de Julio 
Baghy. 1933. Eldono de Aleksandro Izalay. 
Budapest. Tavaszmezo u. 8. 221 paĝoj,
agrabla legaĵo. Prezo 2 P.

ORTHO-BROM. Brom-arĝento-papero 
kontaktpreso kaj pligrandigo. Flugfolio 
18 lingvoj kaj en Esperanto.

LA SOCIETO DE AMIKOJ (Kvakeroj) 
kaj ĝiaj esencaj trajtoj. Esperanta traduko 
de prelego de Edward Grubb, MA. Friends 
Service Council. Friends House, Easton Rood, 

Londono, NW. 1, Anglaĵo. Prezo: tri pencoj.
OS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA DO

LIBRO estas BONA AMIKO, 
de Tokio-do Esperanta Fako. 

Kootimaĉi. Tokio. Japanujo. Ĝi 
paĝojn kaj konsistas el libroj eldo-

____ ____ ____

l J

Gvidilo
Numero 1 en la serio: 

Sveda Esperan(to-Federacio. 
Eldona Societo Esperanto, Stock- 

40 paĝ. Prezo: 1 sveda kr.
:LUBO, de ErnfridÍ

u.

K Tre

por 
en

Belega
Hast- 
Infor-

Petu ekzempleron al s-ro W. U. 
Borough Association (Municipala In- 

Hastings. Anglaĵo.

Teritorio
c.

H
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ESPERANTA GAZETARO

La Estonto Estas
W. Baas, 2e Boerha-

L •

HINDUJO. Hektografita trimonata revuo. 
Ĝi celas doni informojn pri Hindujo. Reda
kcio: S-ino Erna Sindhwad, 37, rue Vander- 

kindere, Bruxelles-U cele. Belgujo. J arabon- 
prezo: 8 belgaj frankoj.

RAD1O-ESPERANTO. Trimonata organo 
de “Radio-Ulub Esperantiste de France”,. 
Sidejo de la Klubo: Ĉe la ĝenerala kasisto- 
sekretario s-ro H. Favrel, 26, Avenue Dode- 

de-la-Brunerie (Porte de St. Cloud). Paris 
16.e Francujo.

NEDERLANDA ESPERANTISTO. Organo 
de la Nederlanda Societo 
Nia ”. Redakcio: P.
avestraat 42, Amsterdama (Oost). Nederlando.

AŬRORO. Oficiala organo de “Soĉne”, 
Societo de Ĉeĥoslovakaj Nevidantaj Esperan
tistoj. Praha-Nusle Ii., 741. Ĉ eho slovaka ja. 

Redaktoro kaj eldonanto: Vuk Echtner, Praha.
ESPERANTO DLA OSZYSTKICH (Espe

ranto por ĉiuj), Red. kaj adm. Nowolipki 36, 
Warsawa. Polujo. Prezo de unuopa numçrp 
15 gr. Aperas ĉiumonate.

LA NOVA GERMANLANDO. Internacia 
informilo pri la nova Germanlando. Eldo
nanto : Esperanto-Unuiĝo de Saksaj Geins
truistoj. Schillerstr. 9, Riesa. Germanujo.

NIA INFORMILO. Instrua kaj literatura 
gazeto. Eldono de la Esperanto-Instituto 
“ISOSEK”. Adreso: Centra Oficejo de Isosek. 
Tempsstrat, 6,. Heerlen. Nederlando. Sen
paga gazeto por kursanoj de Isosek. Jara- 
bonprezo por aliaj: 1, 20 ned. guld.

BONA LIBRO ESTAS BONA AMIKO. 
Monata revuo. Red. kaj eldonejo: Tokio-do 
Esperanto-Fako. Kudan, Koĵimaĉi, Tokio, Ja

panujo.

SUR POSTENO, organo de la “Internacio 
de Proleta Esperantistaro” (IPE). Ĝi aperas 
anstataŭ la ĵurnalo “Internaciisto”. Reda
ktejo: F. Vissor, Ferdinand Bolstr. 14. Ams

terdam. Nederlando. Jarabonprezo por Bra
zilo: 13$000.

ELO FRATERNAL, pacifista revuo, ofi
ciala organo de “Internacia Amikeca Unuiĝo”. 
Ĝi estas redaktita en la portugala, hispana, 
franca kaj angla lingvoj kaj en Esperanto. 
Kvankam ĝi estas disdonata senpage, tamen 
ĝi akceptas moralajn kaj materialajn helpojn. 
Jen estas ĝiaj redaktoroj: S-roj J. Couto 
Maciel, M. Souza Lellis kaj R. P. Barbosa. 
La unua numero enhavas esperantan tradu
kon el artikolo de S-ro Grafo Afonso Celso pri

u

“Brazilo” faritan de nia malnova samideano 
S-ro Carlos Veloso. Redaktejo: Rua Luiz 
Gama, 18. Salvador. Baia.

FRANCA ESPERANTISTO. Oficiala or
gano de la Societo Franca por la propagando 
de Esperanto (S. f. p. E.). Aperas ĉiumonate. 
Redakio: 59, Rue de Neuilly. Rosny-sous-Boies 

(Seine) Francujo. Jarabono: 25 francaj 
frankoj.

ESPERANTO - RÉALISATIONS. Bulletin 
trimestriel. Organe officiel des Associations 
“Esperanto & Commerce” — “Esperanto & 
Tourisme”. Secrétariat: 23, Rue Notre-Dame- 

des'Victoires, Paris (2*). France.

VALENCIENNES. Monata internacia Fi
latela Revuo. Oficialaj lingvoj Franca kaj 
Esperanto. Direktoro: Maurice Boushez. 
Poŝtkesto: N. 190. Valenciennes. Jarabono: 
15 fr. frankoj.

ARGENTINA ESPERANTISTO en sia lasta 
numero dediĉis specialan paĝon al la propa
gando de Esperanto en Brazilo. Dankon!

LA CAMPANIA, organo de la intereso de 
Komununo Campania, regiono de beleco-para- 
dizo de P Turismo, publikigas specialan fakon 
por Esperanto.

La ĵurnaloj “República”, “
Vida Social”, el “Lisbono”, 
publikigis diversajn artikolojn pri Esperanto 
verkitajn de nia fervora samideano S-ro Sal
danha Carreira.
/ . r < .«i .• • ■ •

O Povo” kaj “A 
“ Portugalaj o”,

<•>

PROSPEKTO
pri

Za metodo de Prof. D-ro med. F. F. Friedmann 

al la hurae- kaj profilaks-inokulado d-e la 

tuberkulozo ĉiu forma.

II

medikamento en Pesterszébet

Supera registar-konsilanto, Prof. D-ro E. 
Roesle, sekcidirektoro en la germana regna 
oficejo por publika sano, oficialkomisiite kon
trolis dum novembro 1932 la rezultojn de 
la “Friedmann”-] 
(Hungarujo), kiu estis aplikata al 20.000 pro- 
filaksinokulitaj tuberkuloz-kazoj fare de medi
cina konsilanto D-ro Eŭgeno Szalai. Prof. 
D-ro E. Roesle deklaris laŭvorte en sia pu
blikigita intervjuo en Budapeŝto kaj Berlino, 
la 11. kaj 21. novembro: “Mi studis la tu- 
berkuloz-mortstatistikon de Pesterszébet kaj 
mi estas konvinkita, ke oni atingis grandajn 
sukcesojn en Pesterszébet per la “Friedmann”- II
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inokuloj. Mi ripetas: “tre bonaj sukcesoj” 
kaj deklaras, ke oni atente konsideru ĉi tiun 
metodon”. ‘

Kune kun tiu ĉi numero ni disdonas al niaj 
legantoj prospekton pri la metodo de Prof. 
D-ro. med.

10

A

F. F. Friedmann, el Berlino..

ALIĜU SENPROKRASTE

al la jam preparata 11-a eldono de bone konata 

n jarlibro

BES-A adresaro de Esperantistoj-el ĉiuj landoj
1JL ir i A > ** * *•*

---------®---------
' ♦ r

p f \ f •. p ví1 **L Jl J J A l • r) J X VI • K r

KORESPONDADO
F * k t 3. *

y T • * 4 ' 9 f * 4 k '• f f t •'

RA1KAUSKAS, Videniŝkiu p. a.

Litauen., ■ deziras interskribadi

. *

• *

: r
ntvqh

.5 • i ‘

.- f* • “ *7 •
, • J<**’./*'<*> J

r •
K’ X> j

S-RO
Varniskiai.

kaj interŝanĝi poŝtmarkojn.
S-RO MATEUS DE GOUVEIA, 19 jara es

perantisto kaj komerca komizo, rua 5 de Outu

bro, 19, Funchal, Madeira, deziras interŝanĝi 
leterojn kaj poŝtkartojn.

*

•t

• •

V
A

kiu entenas ankaŭ portreton, profesion kaj 
inklinojn de 1’ aliĝintoj en alfabeta registro, 
tiel ke ĉiu tuj trovas la deziratan anoncon! — 
Aliĝo kun adresaro — 1 
1’ portreto — 0,50 Fŝv.^ 
ilustritan prospekton al ĉiu sendas la eldo
nanto: BES (Bohema
Potstejn, ĈeŬosl., Eŭropo. Reprezentanto por 
Brazilo: Brazila Ligo Esperantista, An. Mare’ 
chai. Floriano, Rio de Janeiro.

Egalvaloroj: 1 Fsv.
t s/ ‘ r. ••••••

pqndkuponoj

Aliĝo kun adresaro
* t _ • _ •* •

Fsv., publikigo de
Detalan, 14-paĝan,

^speranto- Servo),.

a • • * • e

4$000.
0.33 doi. :

'l

«t

t-

4 res-

---------®---------
/ J 4 •

Sensacia estas la • 
nova serio de

• * I • ’ .* r » W 4
• * 4

■ OMOTO INTERNACIA!
• * * • ■ > •

50 grandformataj paĝoj 20x27cm. por febr.- 
marto! Sensacia artikolserio de la poeto — 
Esperantologo Suio Baghy pri la grava pro
blemo de P neologismoj! Valoraj kontribuaĵoj 
de ĉiunaciaj eminentaj Geesperantistoj!

Abonkotizo 1 doi. usona; mendu ĉe Oomoto 
Centra Oficejo, Kameoka Kioto-hu, Japanujo.

Reprezentaulo en Brazilo: S-ro Majami 
Kondo, Poŝtkesto 100, S. Paulo.
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< e
' • ■ ••

J» ♦

t

<

»

' ■ •' -------------------------------------®
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LA MIRINDEGA RIO DE JANEIRO

Literatura kaj turisma kolekto el urbo Rio 
de Janeiro organizita de Amândio Soares 
enhavanta la priskribon de la urbo kaj kom
pletan kaj oficialan informaron pri la monu
mento al Kristo sur la monto Corcovado [legu: 

Korkovado) en la portugala, kispana, angla, 
germana, itala lingvoj kaj en Esperanto.

Prezo: du sv. frankoj aŭ 8 respondkuponoj. 
Mendu ĝin al B. L. E.

H

H

------- ®
* *
1 A tf< -----------(•>

HEROLDO DE ESPERANTO
AMO PER PROVERBOJ MONATA ELDONO

(AMOR POR ANEXINS)

UNUAKTA KOMEDIO DE ARTUR AZEVEDO

Tradukita de A. Couto Fernandes, lingvo-ko- 
mitatano.

DUA ELDONO

PREZO: 2$000 aŭ 0,50 svisa franko.
4 • Í • • \

Mendu ĝin al la tradukinto S-ro A. Couto

Feman des: Rua Alice, 23 — Rio de Janeiro — 

Brazilo

La plej malkara Esperanto-gazeto.

grandformata, 8-10 paĝa, ilustrita kaj nur 2.50 
svisajn frankojn jare!

Por Brazilo — 10$000
---------®---------

KATALOGO
Petu la novan katalogon de libroj en kaj 

pri Esperanto, kiun publikigis Brazila Ligo 
Esperantista.
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Portugala Academio de Esperanto
*

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE ESPERANTO

ANUNCIA O

CURSO COMPLETO

A CARGO DO -U

J ÀA M V

Dr. Porto Carreiro Neto, LK-ano.
(ELEMENTAR, MÉDIO E SUPERIOR)

DE ESPERANTO
que começará a publicar-se em Janeiro de 1934

* f "a » «• ’ J • '

lasclciuos quinzenais, de 2 lições cada
%

, em r*

Acham-se abertas as matrículas dêste 
curso, que será feito por correspondên
cia, mediante a contribuição única de 

/<• * / \ * • ‘ < *

25$000

t

Para o
as

rr

goram

5
10
17

estrangeiro e colônias portuguesas vi- 
seguintes condições:

<< M u 4 • 1 t A

fasciculos................................
M

” (obra completa) ..

ll$00
22$00
33500

Encomendai 
enviando a respectiva importancia, em 
correio ou carta registada, para a Rua Jardim do 
Regedor, 5, 4.o — Lisboa.

hoje mesmo a vossa assinatura, 
vale do

♦ t

b (ia
PEÇAM INFORMAÇÕES

• k - t *

Peçam o novo catalogo de livros em 
obre Esperanto‘V* *

l

<£>
*

t 9
• . •

♦

è
t .

COM DIREITO A UMA
■ b

J 4 À

1 t

GRAMÁTICA
A Vy Xa ak>

■ ia h n* v

de la grandioza 
ionto Kor-

e

UNIVERSALA i ESPERANTO 
METODO

• «* T ’ * *

DOKTORO BENSON
11.000 bildoj 

560 paga.

DE
41 lingvoj

POŜTKARTO kun bildo 
monumento de Jesuo Kristo sur n 
kovado ĉe Rio de Janeiro; teksto en Esperan
to. Prezo: 4 kartoj 
Havebla ĉe S*ro A. Couto Fernandes. 
Alice, 23. Rio de Janeiro. Brazilo.

* ' ' 9

1 respondkupono.
Rua

J

.ii

ESPERANTO-INSIGNOJ

Prezo: 3$000
r‘ r íí irn <. . . ( 1 Á L J \

J «l 
a r

•Bla
//; j E-1

Q . Jk 'V

Simpla steleto
Steleto kun la litero E.
Steleto kun la vorto “Esperanto”.

<S)
5o . • v • e

TARIFO POR ANONCOJ
* 4T W

* *

1 Paĝo 15 Fsv
1/2 n 9
1/4 • 6
1/8 n 4
1/16 n 2

l

\ l i

♦

1

50$000
30$000
20$000
12$000

6$000

Prezo: 6 0$000

J •

al:Mendu ĝin

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

Rabatoj: 2 enpresoj 5%; 3 enpresoj 10%; 6 
enpresoj 20%.

Procento al la anonckolektantoj 20%.
vi i ,z ft V 'jl t) Oj /a ‘ ’ •

fV

Presejo: Fratoj Pongetti. Av. Mem de Sfi. 78 Rio de Janeiro.
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